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Trias, Centrum voor de Kunsten zoekt per juli/augustus 2022 een:  
 

Medewerker klantenadministratie (24 uur)  
 
Trias 
Bij Trias kan iedereen zijn of haar creatieve talent ontplooien in muziek, dans, theater, musical, 
beeldend en nieuwe media. Dat doet Trias door cursussen, workshops, vakantie-activiteiten en 
evenementen te organiseren in de vrije tijd en door kunsteducatie aan te bieden in het onderwijs. 
Daarnaast is Trias actief in de gemeente door het organiseren van of deelnemen aan 
maatschappelijke projecten. Trias richt zich met haar programma op inwoners van Rijswijk en 
Leidschendam-Voorburg. Sinds kort is Trias bewoner van het Huis van de Stad Rijswijk, een 
prachtige plek waar ook de bibliotheek, stichting welzijn en het stadhuis gehuisvest worden.  

Wat ga je doen? 
Geen dag is hetzelfde als medewerker klantenadministratie. Hoe kan een dag er uit zien? Je komt 
binnen en start met het verwerken van de aan- en afmeldingen van cursisten in ons 
administratiesysteem. Tussendoor geef je klanten aan de balie advies over welke cursus het 
beste bij ze past en kijk je in welke cursus nog plek is. Daarna kijk je de presentielijsten na en 
bevestig je afspraken met docenten en cursisten. ’s Middags maak je een rapportage voor de 
coördinator vrije tijd over het aantal cursisten dat afgelopen maand is ingestroomd en maak je 
een analyse van de openstaande debiteuren. Tussendoor beantwoord je de telefoon, help je 
mensen die aan de balie komen en geef je antwoord op vragen van docenten. De 
klantenadministratie is op werkdagen open van 9 tot 19 uur, vrijdag van 9 tot 17.30 uur.  
 
Wat vragen wij? 
- MBO werk- en denkniveau  
- ervaring in een administratieve functie 
- ervaring met CRM systemen een grondige kennis van office programma’s.  
- je stelt de klant centraal  
- je bent woonachtig in de regio Zuid-Holland 
- je hebt goede kennis van de Nederlandse taal (spreken + schrijven) 
- je werkt enkele dagen in de week tot 19 uur. 
 
Wat bieden wij? 
Je werkt in Rijswijk in de prachtige nieuwe huisvesting van Trias in het Huis van de Stad, in een 
dynamische organisatie, die meeloopt in de voorhoede van cultuureducatie in Nederland. De 
klantenadministratie bestaat uit twee medewerkers.  
  
Inlichtingen 
Voor meer informatie over Trias verwijzen wij je naar onze website www.stichting-trias.nl. Trias 
volgt de Cao kunsteducatie en de functie valt onder schaal 6 (min € 2.129 en max 2.937 per 
maand op basis van een 36-uur werkweek).  Reageer voor 25 juni 2022 per e-mail met een 
motivatiebrief en CV aan sollicitatie@stichting-trias.nl Voor vragen kun je bellen naar 06-
27125621, Saleem Chatoor (leidinggevende klantenadministratie).  


